
“Com més igualtat d’oportunitats hi hagi a la 
infància, més cohesionada serà la ciutadania”
··· Què és l’Institut In-
fància i Adolescència 
de Barcelona? 
L’Institut Infància és un ins-
trument públic dedicat al 
coneixement per acompa-
nyar les administracions lo-
cals en les seves funcions de 
garants dels drets dels infants 
i els adolescents. La fórmula 
jurídica és un consorci, està 
adscrit a l’Ajuntament de Bar-
celona i també està integrat 
per la Diputació de Barcelo-
na, la Universitat de Barcelo-
na i la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

És un espai pont, d’intèr-
pret gairebé, d’un món més 
acadèmic, que si no es des-
codifica ni arriba als espais de 
presa de decisions, ni influeix. 
Fem una cadena de transmis-
sió de coneixement per con-
tribuir en la millora de les po-
lítiques locals en la defensa 
dels drets dels infants i ado-
lescents.

··· Quins són els vostres 
objectius?
El 20 de novembre de 1989 
es va aprovar a nivell inter-
nacional la convenció dels 
drets dels infants de les Na-
cions Unides i, tot i que va ser 
el més ratificat de la història, 
és difícil fer baixar un tractat 
internacional a la realitat quo-
tidiana i a les polítiques locals.  

Aquesta convenció és molt 
clara, no només els Estats cen-
trals tenen funcions i obliga-
cions per garantir, protegir i 
promoure els drets dels in-
fants sinó que toca a totes 
les esferes de l’estat, a tots els 
nivells de l’administració i es-
pecialment els ajuntaments, 
com administració més pro-
pera dels ciutadans i ciutada-
nes.  

La tasca de l’Institut és pre-
cisament aquesta, enfortir el 
rol de les administracions lo-
cals aportant coneixement 
perquè les polítiques es pen-
sin per afavorir el millor des-
envolupament dels infants. 
La nostra missió com Institut 
és contribuir a construir una 
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Barcelona on infants i adoles-
cents visquin amb dignitat i 
creixin en igualtat d’oportu-
nitats en espais socials i en-
torns familiars i afectius enri-
quidors, saludables i protec-
tors, fent efectius tots els seus 
drets i el seu màxim desenvo-
lupament.

··· Quins són els vostres 
eixos de treball?
En el nostre nou pla estratègic 
plantegem tres eixos: el pri-
mer és contribuir a crear po-
lítiques locals  per fer avançar 
els drets de la infància i ado-
lescència. 

El segon eix és generar co-
neixement vinculat a l’agen-
da pública, fent pressió per-
què es prenguin alguns te-
mes en consideració o per-
què són temes que ja s’estan 
incloent i el que es vol aportar 
és coneixement i altres pos-
sibilitats d’enfocar la política. 

El tercer és enriquir el de-
bat social compartint el co-
neixement. El debat social en 
temes d’infància és molt po-
bre, es veu des de la benefi-
cència, des del paternalisme, 
amb una mirada molt adulto-
cràtica. És estrany que es parli 
dels infants com a ciutadans 
del present, amb capacitats 
creixents per exercir els seus 
drets. Això no triomfa encara 
en la nostra mirada social de 
la infància.     

··· Quina és la tasca de 
l’Institut envers la in-
clusió social a Barcelo-
na?
No fem tasca d’atenció a la in-
fància i adolescència, els ser-
veis que fem són per millo-
rar l’atenció des de la políti-
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ca pública. Però la idea també 
és nodrir els espais de debat 
on també hi ha entitats. Inten-
tem que es concebi la infància 
d’una altra manera, deixant el 
vessant assistencial. 

Volem treballar per la in-
fància, des de la infància i amb 
la infància.  Una mirada em-
poderadora dels infants i les 
seves capacitats creixents.      

··· Quina és la implica-
ció de l’Institut Infàn-
cia a l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona In-
clusiva? 
Des de l’Institut busquem 
aportar marcs, dades i conei-
xement, per enriquir el debat. 
De moment, des que ens vam 
adherir a l’acord ara fa un any, 
no estem a cap xarxa, però si 
al projecte Tractor Créixer a 
Barcelona. A més,volem afa-
vorir col.laboracions entre es-
pais propers, com ara les xar-
xes de l’Acord i els grups del 

Consell Municipal de Benes-
tar Social. Per això, com que 
cocoordinem el Grup d’In-
fància i Igualtat d’Oportu-
nitats del Consell Municipal 
de Benestar Social, quan hi ha 
hagut sessions que creiem in-
teressants per a la Xarxa dels 
Drets dels Infants o la Xarxa 
de Centres Oberts d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència, 
hem proposat convocatòri-
es obertes.

··· Quins són els princi-
pals reptes de futur de 
l’Acord Ciutadà?
És important l’articulació amb 
altres espais de coordinació 
d’entitats. Les agendes de la 
inclusió social i de la sosteni-

bilitat  haurien d’estar més in-
terconnectades. Per exemple, 
hi ha el Compromís Ciutadà 
per la Sostenibilitat, que tam-
bé busca la coproducció i la 
corresponsabilitat. Crec que 
tots els temes socials van de 
la mà de la sostenibilitat però 
es tracten en mons paral•lels. 
Com es treballa per la inclu-
sió social ha d’anar molt lligat 
amb temes de sostenibilitat. 

Hi ha altres reptes com per 
exemple fixar objectius con-
crets amb metes específiques 
per tal que l’horitzó que es 
planteja l’Acord es pugui fer 
aterrar, fer tangible i avalu-
ar-lo per seguir avançant. 

Hauríem de fer una anàlisi 
compartida de la realitat, ava-

Maria Truñó

“Treballar per la 
inclusió social ha 
d’anar molt lligat 
amb tots els temes 
de sostenibilitat”

luar conjuntament la ciutat i 
entendre què passa. El repte 
és tenir una mirada de la ciu-
tat més oberta.

··· Quin missatge vol-
dria compartir amb 
la resta d’entitats de 
l’Acord Ciutadà?
Ens hem de fer tots còmplices 
d’aquest canvi  de mirada cap 
a la Infància i l’Adolescència. 

Els infants i adolescents de 
Barcelona han de viure bé per 
poder trencar el cicle de les 
desigualtats. 

Com més igualtat d’opor-
tunitats hi hagi a la infància, 
més cohesionada serà la ciu-
tadania de Barcelona. 

• L’entitat: Institut Infància i Adolescència de 

Barcelona 

• Nou pla estratègic 2016-2020

• Lloc web: http://institutinfancia.cat

• Twitter: @InstInfancia

• Butlletí: http://institutinfancia.cat/butlletins

La Protagonista

“Barcelona té 
moltes capacitats 
més enllà 
de les seves 
competències”

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2016/10/Pla-Estrategic-2016-20_InstitutInfanciaAdolescenciaBCN.pdf

